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De alenwete en meest betrouwbare goederen tegen' matige prijzen. I _ \_ =-_ ofl)alN,1rt. .. .l

-Verschepingén van H~rfst en Winter Nieuwigheden zullen nu gun aankomen meJ - - .: :!f~
...11"'e Postatoo- mboot. D~.s~~~.~mA ;~,!: i I

Als gij geen afdruk onvangt van onze Gp,iUu8tre~rde~~05i, schrijf er em enlaat uw 1.~~=~'1 I
naam op het register plaatsp,n. . i, B. P. GILD1IJI;IroUS.

Ons Nieuw Winter-nummer zal binnen kort uitkomen. • &XBo,",auJta,"...,,}
.. Schrijf ook om Monsters van onze nieuwe Japonstotfen•.~ . ,

letste Klas Oostuummakerij tegen matige prijzen een Speoialiteit.
Buiten-erders ontvangen dadelijke en nauwgezette zórg.'
Bij al wat ge noodig hebt, schrijf aan '

•

WILSON "& MILLER~
." . I·

VASTE
IN DE ALOllBBDNDlI

De gronden worden verkocht ZONDlER
EENIGE RESERVE, dus is het nu de kans.

ZeIt* ~.*~en kODJ:t allen.
V 00l't'IJ sullen ter :verkoop worden aangeboden:

. 800 Kaapeohe. Ooien in goede conditie en 25 Koeien en
Kal-.eren. Inclien anderen nog goederen ter verkoop op due
Terkooping wenscillen aan te brengen, bestaat daartegen: hoege-
Duacl geen beswaar. •

P. A. THERON, A!!lager.
It.rydenburg, 16 Februari, 1904.
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A. Plaata No. I, groot ruim 78 morgen.
B. PJaats No. 2, groot. ruim 96 morgen.
C. Plaata-No. 8, groot ruim 87 morgen.
D.. Plaate No. 4, ,root ruim 40Smoqrm.
B. Plaata No. 6, groot ruim 16 morgen. " I

, I

BIk Vall de. plaatsen is prachtig geiepn, en :vftbaar wor
de grootste ouW'Ïuellilg, en elk heeft toepBg tot ide Patrijl
Spoorweg. Halte, waar sekere treinen stoppen om ~gi8l'l8D
Goederen op te nemmt"en uit te laten. i

I
, '.Op Plaata No. 2 is het woonhuia, groote Bui~gebouwen

en wtgeetrekte Boomgaarden en PlantagO. i,

op Plaats ~o. 8 is een Vier-bmer-JaUÏlje eDiwerkTolk.
kamera. i '

Ala.n baN van' welke Kaapetad en andere &kf..Oeatra
overvloedig kuDDen worden, TOOI'Iien .an groen. en tom-
produoten, lijn dUe p1aateen onovertro1fen en v~enen de
grootete aandacht 'f&D Geldman, Landbouwer en an4ere11.

De grond is bofendi. prachtig -g~ik."i" lij. P
makbn van hout, water, spoorweg.hafte eD nabij •d ftIl de
Steenbakkerijen VaD de Maatsohappij~.'VOOrde ,'," hting ftD
Stadagedee1teD.en elk Tan de Plaatsen lOU gema ''It kUnnen
worden opgesDeden iD woon., en huis.percaelen. 1

Waar1ijk kan ~ worden dat' een betere plClbeleggiDg
.ioh niet gemakkelijk 1al1'OOldoen. .

Gelithop~heerde phumen en 'ftl'dere bijsobderhlden
k.u~en op applicati~ bij den, ondergeteebnde te 8~boeoh,
of bil do 8ecretaria Tan de Maatlohappij, Lang M,
Kaapatad" worden Terbegen. "1

~PA.UL D. OLU'VER, .Afslaget.
Ilrllral .f 811tllll. Stell;n::, 1904.

Montagu,
, 7 :Maart, 1904.

P. J. BE8TBIEB.

BB it MIl ..... tare ill daD'"
t'aIl Il The :Briad tt (~t.m).
.oor MIl p.d Bo~ editeur.
)(OIt Zuid' A.friba.uche c!adertiucliDl

hllbben oppd..... Sabj.·u om -.
te betlUmen, £320 ptr jaar. ,W...k.
IlUllahtcla begimum op • ApriL

!Joe MIl&OIk bij dm alpm ... a
beitllUreier,

T1u l'riftd P... P. Co. J.,td.,
BlqemfonteiD.OVERJ,.EDEN ~ de D~ op' dell

!asten Februari, 19Oi, mIJn gelielde
eohtg-'noot

HERCULAA8 STEPHANIS
VlLJOEN,

in lijn 76ste jaar,
Al de deelnemende- menden die

hem seoveel liefde en hulp gednrende
lijn liekte betoond bebb-n, worden
ita dhen hart, lijk bedankt..
De bedrotfde Weduwe,

8AlUH MAGDALENA VILJOEli.
pb. WeueI.

·ORGELIST.

OJW,ELIBT benoodigd door de Ned.
Oer. Kerk te ViotGria W\I!!Iit. '
ceo per jaar., Werk te ~ ~
lIIlOgelijk reed!! op 1 April. Doe dadelijk
~. DLeIb, getuipmriften, bij _
ond«geteek.eade.

G, A. MA.EDER, V,D.M.
V ictoria W...rt,
8 Maart, 1904.1:'11C'bri.tIlS zijn Heiland ont~pen op _

7 M&&rt, 1904, te C&ledOll, mijn teedn
geliefde Echtgenoot,
GODFRlF.D JoHAN ZJlUtERJUN,

111 den nog ;t'ugdigen ouderdom van 26
jaar on 7 maanden, na een wete echt-
verbindtenis van 2 Jur en 7 JDMI1den,
mij alleen L.wnde Dl<!i één kindje .. Hoe
Imartelijk dit groot '·HI ...,! v~r. 'l11J en
mijn dierbaren 18. berusten WIJ .n den
WIl van onzen Hr-melscbea Vader, Du-
hern 0f>lol~DOmen b,,'ft in de _'euwi~e
plaat.., .!er ruste. Wij brengeD ook on-
zen hart ehjaen dank t~.-.. Da, J. G,
J, Kn~e. die hem ID zIJn lijden &0<> ge·
trouw ht'e!t bezocht en getroost, san Dr.

• G, Smuts, die hom zoo getrou .. h....ft
biJgestaan, ....n den broeder P. L~.n
de v..le vnendeon 'Voor bun bulp eli ;,ij-
stand gedurende bet j....,. dat d. over-
ledene lzjdende ....as .

De bedroefde &b~elloote en Fami-
Iie,-

Stadsraad van Molteno.
GEVRAAGD.

~. G C, ZIMMER)UN,
geb, Roux,

Een onderwij~ ~oor Naaldwerk,
en ZiD!!eu, .oor de afdeeliDg hnáermt.
Salaris £lW per jaar.

Applioaties (nrg .. eld nn bmj"D
van bekwaa.mheden lID cepiën var.
getuigllob.riften) worden uitpnoodigd
vonr de betrekking van ondtll'WÏ]urel
in Nwd_ark fin Zinglltl (TonioSol-fa),
.oo,..de kinderen, in' de iweed .. k.laue
pnblieke scbool, op een .•• larlli .an
£ UiO pili' jaar.

De geslaagde applicant aal volgen.
het Kindergarten Il.teem moeten
onderrichten, en naaldwerk eIllingen
(Tonio Sol-fa) .ol[lelll de eiIohen
van het gounrnement.

Werbaambeden te beginnen na de
ber-opec ing der lOhoolo, na JUllÏ n-
can tie. •
:,Applieati .. te ontnnpnop af yoor
Donderdag, 31 Maart 1904t, door

J. C. DE KLERK,

Caledon,
8 ~t, 1904,

BENOODIGD
HANDIGE EN ONTWIKKELDE

AF&II!..AANDER,ongevedl' 20 jaa,r
-roor Kantoor; moet in BET
REKENEN 60ED ONTWIKKELD
ZIJN. Vaate plaats vcor een be-
kW8IIdDman. Men' doe applicat.ie in
eillen' handschrift tot .. Beta " Kan.
toor" Ons Land."

8tadhnil,
llolteno, 5 Ma1rt, 1904t.

Robertson Booge School,
Een bekwama Onderwijsve8 ge·

Traagd voor Hoilandsoh, Engelaoh 011

Mnz,ek op ... BniteJl-Plaata.
Salaris vaa £4. 10 tot £á per ma&nd,
Applicaties .. orden ingewaoht tot op
22 Maart a.s.

P G. VAN ZIJL.

VICE PRINCIPAAL GEVRAAGD

BENOODIGD een Vioe PriDoipaal
voor bonngenoemde School j-be-
kwaamheid om in Hout-werk: te
Onderwijun, noodt6kelijk:.

Werbaamheden te IItaIlnardcm op
1Mei,a.8 .. ol anden bij de heropeuiDg
der Scbool en Juli 'Sal&ria £230.

Applicatiea met af.ohriften TU
getnig8Chritten en Certi1icatu wat
betreft p,t gedrag, worden inge-
wa.oht biJ den onderg9t.eell.ende &ot
den Wen AprIl, 1904t.

MA'M'BEW NICOL,
Eere Secretaris,

Booge School Colllmiuie.
Robertaon. 3 Maart, 1~

V ia Springs,
P.K. No"itgedacht,

Dist, Heidelbefg,
TruaYa&l.

MITS delle worden applicaties voor
de post V1loll &asÏBttmt, bestn order op
een pla"ts; bij voorKeur een oniehp~d
m&I1; allee. duulnn die kelOlliale
onderviDding hebben, behoeven appli.
oatie te makeD. A'Pplicatiea in te
.enden bij ondergeteekende voor den
Jêden .Maart, met opgave van ver
lang<! wari8.

Onderwijzers. Onderwijzers.J. A.. FAURE,
Za.ndvliet,

Faure Si~g.
APPLICATIE8 wordeD. Pn1I8Id _
de betreltki Tall Eeriiea A.iatai
un de Noo~ Paarl School.

De- ~ ~ word ........
.. acht bet liestiel' d.. KOItdwol in__
band met de iDll'ichtiJII op sich te _
en dua moeten app1ioal1tea, iadiea p-
buwd, melding er Tall maka. Indien
Ollgehu .. d dan wordt het nrwaoht~ dat
de aang..telde ~n met een huia-
vader, door de colllJDiaie 1I8.IIpteld, al
Iolgeeren, ten eiDde opmcllt te boudea
o.-er de koetleerliDgeL
,ru het aerate genl, waar applikaat

a.lle verantwooroelijklleid op siell Deemt,
ia bet eaIaria £210 per &lUIWD, met hm.
In bet t.._'" geval £160, ,doch lBO
voor logi. al.' _

Werkaamheden te begDmen Da Juai
~tie. ,
Applieatitlll tot 1April.
Kennis Tall bout .. erk eeD UIlb .. eliDc.
Voor verdere .bijaonderbedtm ......_

ge mllll zich bij
])a, A. MOORRDS, '

of den HOOFD ONDERWLJZE)l.

.EN ON OEB WIJ ZJ:BES roor de lijd ..
Klaa Publieke School te Cameroo'. Glea,
flit diatrikt. &lari3 £~O Jl a, met nije
'osi en iDwonmg Kennis van MJUiek

a&rlbtl1'ellng, Holland.cb en Eogelrcb
''>d ... ""Ijj Ir: , Werkuambeden til be-

!flonen ca de Paaach 1'lAntie,' Applica-
ues, milt copieen .. o, getuigschriften,
<'llJen tot den 2[>Jteo H ... rt OOI1'&Dren

I'den do<:>r

D. DU PLEl!!18 8TET:.',
Bedford, K.K.

EE:-I O:"OERWIJZF..R voor, de pubb.-
ke School te Elr.ndslu-aal, ltllyma,

Werl.&aamheden te beginnen na de
April vacantie,

ëal&ris 1:108 ..n vrij logies.
Applicaties met getuigIIChrifteu tA

.. ordeo gu.onden &&Il den onderg ..~
kende niet later da.n 31 Maart, 1~,

8. TERBLA .."iClIE.
P,O, Barrington,

Knpna.

KENNISGEVINGEN ..
APPLICATIES worden geirugd voor
de CflristeJjjke Nationale Scbolell In bet
distrikt Ficksburg, O,R,X., ala '1'oi«t:

(I) Een gecertIficeerde ONDERWlJ-
ZEREB voor de Buitea!chool te Bood.
Krana, plaat. 'nUl den beer HtII'1IIaIlua
OralUe;

(2) Mede een gec~rde ONDER-
wtJZERES voor de BuitenAcbooI op de
plaats Moria, T&D den MeI Henn&l1lU
lladenhont. ., '

Kennis van mtuiek en hand .. erk _
aanbeveling, De band ....erk- en muziek-
J!elden komeu de olliienrijserea toe.
Salari. in elk geval £120 per jaar.
WerkzaambedeD te beginnen IlOO spoe-

dig mogelijk.
Zend alochriften "&Il getuigacbriften

ui"t later dan :le Maart, l~, a&D

G, OLIVIER,
8ecntaru.

KENNISGEVING ~hiedt mite
d•• en, ov8l'tlenkomatig 'a 207 Y&D

Wet .a nIl 1889, dat op applicatie
Y&D den heer J. J.•. Wijk, de AI.
deelinpraad 'RIl Oal,iDia. voorne-
lIlens is Zijn hoenentie den Gou......
neur te .er.oeken om .ijn bekrach-
tiging te aohen.ken aan de JlMht YOOl'

vVf jlU'tlD nn de Publieke Uitapan-
ning, _rnaamd "Draaikraal," gelegen
in d. ~ Wijk Noord Onder Bog-
genld, m.tl'ikt Calrinia, aan gezeg_
den heer v· Wijk, op voorWaarde dd
hij &al .oorsien in peohikte 8OOOlIl-
mod.tie a .tal1i~ "'OOI' reUigen.
Benip pe1'lOOn, obJeoteerend tegen
bonnbedoelde peoht, wordt l'tIJ"IOOh.
sood.nige bezwaren iD te dienen bij
don ondergeteekende op of voor d8D
Beten dag 'RIl Haart, 1904z.

N. S. LOUW,
: 8ecretari.

Afdeelinpraad, Calvinia.,
'Feb~,l~

P08tbll8 21,
P'icuburg, o,ll.lt.

HOOFDONDERWIJZER yoor de
"IRENE" School, Johannesburg,
(wepna bedaoki.g van den geslaag-
de applicant).

Applicant molt .ijn lid V1loll de
Nederd. Geref. Kerk, en van goed
zedelijk l{edrltolJ. Ondervinding iil
ket nok, en kennis 'RIl Holl.ndach
.ereiaoht.

Kenni. 1'an andere moderne talen
.n .. n ~Ifa een aanbe,eling.

Werkzaamheden, (indien mogelijk)
te beginnen met inpng van het April
Kwartaal.

&Iaria £~ per jaar, met £100
kuiatoelage voor gehnwd ptlnloon.

Applicatiee worden ingewacht tot
26 Kaart, 1904., door.

P. G J. MEIRING V.D,M,
119 Wolmarans Btr&at,

Johanntlllbnrg,
25 Februari, 1904.

KEillSG EVING.
GE8CllIE-OT mite cl_n, dat ik-het

japn met boDdell of geweer ten .treDaate
belelop mijo .,laat.u 8pujaardaboeeh
en Katjeafon&eio, 0011: al een MeIer dia
gevonden word, .. dUeten 'I'&lI af CleD
"nbli6l1:en weg en die o.er mijn poad
pei, sonder ond.ncIItid d. JI8nOOIII
1'errol,d worden.

Vruchten - Seizoen, t904.
Perzik-kistjes.
Pakmanden en Vrucht

enkor1]es voo'r PruimeII
en Abrikozen.
DI'Jliven·kistjes.
H01'.i'twoL

T. '''':t.If
A.TTWILL &; 00.,
onder St. George'Htnat

PAARL.-GEVRAAGD een plaat.e4j1l: man al.
reiaipr in Kroidenierawven en.. VI'Of..
.ere oDderoindin. een aanbeTeJiDa.
11- ftr'VOIII l10h ID geMh rift tol

D. WAllO" CO~
Purl statioa

Munieipaal Kantoor,
Montagu,

8 MAut, 1904.

l~pBChe lfdeeliDgaraadl
HEFFING VAN BELASTING VOOR

DE DOR'PSBEBEER COMMIsan:
VAN GLEN LILY, FAIRFIELD
EN PAROW.

KENNISGEVING gelChiedt. mite dea.a
dat het 'fQOmtllD8D best.at om op H.
lpect'á1e Yergad.ering van den K.a"pd~1l
Aldeelinp Raad, te .. orde4 gebou~~a. JU
dit Kantoor, te 2 uur n.m., op Vrijdat,
den &t.en April _t., op ..enDe': VOD
du Glen Lily, j,'tUrfield en 1'.row D'jI'Ps
Beheer Coauniuie, een belaating te hef-
feo Tan een penny (ld.) ill het £ V&ll de
waarde Villi vaste goederen billoen dIl
limieten va.n de bovengenoemde com-
mi... ie.

op lut,
H. v, d. WESTBUYSEN,

BecretarÏl.
Kantoor van den Aldeelinp &ad,

8, Gl'08Iltemarkt Plein,
Kaapatad,
8 Maart, 196'..

Aan Boer'ln en Produk-
ten Handelaars.

De Heenn TAYLOR " MYLES
...." ,

Voor JrtIrUlman tijd besigheid doe~lIie
ala Produkten Handelaal'l ta lOS,
Kaeteel-etraat, Kaapstad, w8llic~n
boeren en prodnkten handelaanI 'be-
b.d te maken dat lIij ook iu f de
Nieuwe Markt begonen al. Markt
Agenten, en sullen blijde sijn ~
IItIndinpD .all Vruchten en PlocJpk-
te. te ontRngen voor nrkoopiDJf op
oommiaaie. '

Wij waarborgen strikte atten,'He,
goede prij.en, prompte 0Pla .. ~ ,an
opbrenl(llt en dadelijke afrebnin., n,

Goederen te worden gelood en ~
on. adres-Nieuwe Markt j-brie[ven
.oorloopi« te wo'dt". gerioht

·105 Kast.el Strut, I
Kaapstad,

of P,K. Bu 7'~.

Elntl lla. ~"IIII halieli SC.~I,""ert , ..t,
De Scboolcu""u .trekt sieh lIit ~an

Standaard I. tol Matricwatie. >

Houtwerk 811 Bfcbtljj0Ïf Teekenen
(MeehaDlcal drswiag)

De k08tinrichiiDI .tu' onder toe.leht
van den Boofdoncl8l' .. ijcer. :

KOlt en iuwonina .£10 per Ichool kwart_
I-a_lie 11......... v•• ,ada

M4TBICUUTI1I: 8 aulaqd, 1 beu .. : en
1 IOboli_bap. . i

HOOG" 8cBOOLllUJIE!l: 7 pJ..-,d,
twee met lof. '

B<:.EIIWNDE : 7 gealutrd, 1 beura.
TA.AL.OND, HOOG EI! ; 3.ulu,cl.

LAGE. ; 4.eeluai!.
D..... D008, F.E.I.S" '

lloofdoDderwij •• ~.
Bovuaenoemde ecbool, beeft 'a~D-

reude de laatats twee jaren ueUe vOJ;:l.
rinaeo Iemaakt ;1 dit il dan OOIt ,eblelea
bii de ·laa*-t pboudell Examina. I,

De gebeeie toeatand ftn d. acbooi en
al het werk dat er v.rricht wordt, i'DD
_ge .. eDlebl.

HoUand8cb wordt Dlet loed gev~la
onder_len j 0011: il men ~ooruemllDl
lpoedir een dnTllDa te mden ~t ~.
ondenrjj,eo 'f&ll boutwerk en teekeaeD
(mechanIcal drawing). ' ,

In verband .. e$ de acbooi bataat, er
een rorde ko.tiuricbting, waar &e:irr
wordi redraaen 't'OOr het g_telijk en
&edeliik weuiilJ der kinderelL

P. Y. D.1tIEBWE, V.Dr.

-
-Van het dorp Brltetown: EeD

donker, bruiDe MElt.8.IE MUlL
IllZEL, onpteeknd, omtrent li jarenl'band hoog.

HeareD Schutm_tve, bij wiie
d_ Muil E .. l mop lijn of komen,
pUen dadelijk kenni. te pftll •
den onderJetee-kode, door wien aJJe
billijke &:oaten.. na uitbetaald ""'-'_
dell en DOKatra £2 ala belooning. "

H. BLUllBElt.G, '.
BritatoW,Jl.

IJiN kana terwijl u in ma
is, om een apreekuiao1iine
~ar huis te nemen. om
en joog te -rermueo en .
leereD. Kom 0D.I8 nieuwig-
heden sien. We zullen 'le"
gaarne u overal rond leiden. i

I

De ' Eleotrio Utility' OoJ'
!

Burgstraat 46,
I

KAAPSTAD~
Postbus 128.

... l··· ...
StóOI ;JjPEi.~~; l \ .. .... <. ... "" _<

'.-fl' •• 41' ...
sTaq.ETa (

'IIPEII ;; ...•••
ST~ PUPEN ... ... :..- .., ... "I

iI " ,_

I Boeren. die v~ p~ zijn ,~,
gatie-Sohema in te- gaan, zullen '

onze ,prijzen,' volgensze naar'
JragelL ;.. ..

I Duizenden vOeten van', onZe,
r • ._-.:. ,

ara... ~ .. ;_·PJJpen
. ., - ,-; 1

zijn gekooht door voo:tuitstr&1tnde .uUu.Lll1.u.,

Postbus 760.

PUBLIEKE
- Y!N-

5 Zeer'.WaardeyolIe •
gelegen te of nabij de ,Patrijs MnlIOPlMII.

Hoofd.apoorliju. 2 mijlIn 'ftIl "t.e.U80b08ji1D
Spoorweg stet.ion.

DE ondelJeteekende, behoorlijk geJut door de AuatnliaD
Briokfielda, Limited," die hUD uitgeetrekte Teel te
grOot beviD®n TOOr de eiaohell T&D hun .Werken, UI poblie,
doen vt'rkoopen : . ' ,

'ten Huize
Stellenboeoh enWELTEVRE DIN, nabij

Patrijs Spoorweg.halte,
bij de

I
Op MAANDAG, 'SI ~A'ART 1904,

De PaarIsohe .Afrikaansche Trust Maatschappij, BpkL
___ '__ I

'PUBLIEXE VEBKOOi?I~G
VAN KOSTBARE'_ .

" Bebouwde en ,Onbebouwde I
BIGBNDO.MBN

, .""

'á.n 'de ·PURL.:_"- ;

'.

.,
I

!
I

~/;
.. 'I 1-"

I

I
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IL aoeJNI~ ...... tI..... p:-
pilSDIG, 29 ~IIRT, 1904, 1Ni~uwe BODagen, SOpen Xa~ I,waWbr. 1 'Ipall .

W8fl8ll'~D, 2 &PaD PlOeg-tuign, ZwiDgeJI 8Il .~
OM 10 UUR '8 MORGINS. S paar Achter-tuigen 1 ~binder Maimaohine, 1,_Bo....ru

- Egge, 1 Braaklarid Egge, 1 Dri.. -fo;t Plo. (Ba __ ,. 1 ••• i."
De ondergeteekeIlden, gelast DUbbel. en 2 B~kel.V~ -Ploe~ 7 SeiseD, 1 Z~b, ~

door den beer M. SJI'ITB,die Ladder, Graven, Pa\[ken, Vorken, enJS.

sijn boerderij gaat vermindf'ren, III. KeI• ..., ....... ba. t- OU_tMl_ ... IlIItiIM
zullen als boven per PU. 1 StQkvat, 8 Kuipen, 6 Leggen, 6 Halfameo JIIilita,
BLIBKB VEILING ver- Emme ens •
koopen op de plaats lelve:- rs,.

-op-

Room lantoor l(&llllesbur1.

Publieke Verkooping
-TE-

DROOGEVLEI~
nabij KLIPHEUVEL STA.~II,

IV. Voo... :-
t. LEVENDE HAVE, all :- 6 Legger Wijn, 6 H~en Brandewijn. 10 Kudden

i5 Aanteel Beesten, waaronder Getrapte &og, 1 lot Kaf, w. I

een aantal KObien die op V. BQI•.....a:- 0 £loydl'
kalven gaan, Het gewoon A8801'timent en wat ".rder nl .angeboden 'i:e"~IIlOl,.tten16 Ezels (geleerd). 2 tot 5 worden. D an. ft_ ••• l
jaren oud, .

2 paar Kar P~~n, 4 jaren Ail.s IDa" worden w.rllocht Ioud, 5 paar JOngePaarden,
8 jaren oud (14 pa.&rdpn). . N.amand bllJva

25 Var~(,D8, Irlein en groot.

"

r I

"enda K..ntoor,
MaJm",,~,ury.

9 MAart, 1904.

Jaa,rlijsche
Pu blieka Verkooping
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DIEP RIYIER,
15 mlllUt.en ,an K&labas-Kn.a.l Statie,

em 10 uur 's morgens.

De ondergeteekenden, ~laat
door den Heer A. C. S'l'ETN,
lullen alS boven per Publieke
.VeiJiDg verkoopen op ds plaata
selve:

I. levende Have, als:
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recht op de
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iV'o~,eD
. de .. bie:~
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No. In, ,..
-.k. ......
'1 :s.ai, :DAIat
\lUl eo hNft

[Jleldan,
allen Al, en

W ftIP I

14...........
nul r.
rers,

?ING

VI·,
geIte.

1904.

Id eo joaa-
Wyuadot.,

.c: 100 Witte
:l8MbM.che
ru. in 't kort,
!Ill rnl.eret.

lirwl, ft Mq't.
ria ea Boer-·
lOrt.

'UaD, Vorel.

) lII11te-8tati.
'ID OIIfe",er

~GER.

Ars,

}CINI......
, • p. Stili:
•• po stak.

~ Schijf.
a 2.

,

AIUl itIeD Jilditev.
W.lardeBeer,:....n: _

breuk.pp ~8 ruimte blad
WllleD"1IIaba, dau cor. ,
relipondeDt ill·bijDa _ heel .
wat ruimte -...rden vOor lIija me~
lm<l'eJI '
Toch kaB ik wêt Dalate. 8eJIi~
IeI' aan te ~n tot !lOg toe deur
geheel eJI al over het hoofd
" aanWm- wel deg.lijk U1141·ICbt
l':egeven te WOrdeIi; lIfIa&uien
l.olIJgrijk9 kwfiti~ nb•.

Het is aIge_ bekend, da~ de
,,'e<linp kwestie bier ter plaatse
w .. t r.ia we_ moet, ol lHIVW .
i...d k~ venrllChtell VUl_'Il
~eveá~gd en eelligniu _I'
voerrecht dorp. 'to la wur, _en
Iller ougev dasijn inrichtingen
nrb&nd met de op~ng ... .0 't op~ .
mend geslacht-doch niemaad ~e
"eh ooit op 't ~taI_ wat. dit betr,ft,
maar _lop de boecI&Digbeid v&a zuUu;
mn' htmgen. Bet ia ieeJl onbekend f ..it.,
<lat uit, het distnKt -rea W~.r _
leerliAg_ lUIM eldera ge&onden worden
OIU hunlltodiën voort te setteA, voordat
ui I>et M..triculatie Examen h....élen .r.·
g~lt'gd, daD op een:ig ander dorp in de
Kolonie, \V1UlI'er even ala hier _ Eer-
•te Klae school bestaat. Dit geldt lDeer
bepaald de Jongem 8:00001. lo 't ~P-
loopen jaar· \vu er met 6Ma kaBdidaat
voor het .M.atncul'atie Eumen albier,.
hoewel venche.idene pleateelijb jon·
gens op andere echolen geuoemd .-_
met goed gevo~ hebben afgelegd: ~
meen n~IlW'lijk niet dat. het Qalijk 1&
om 1ee~ naar elden te lI8DdeD om
nun SttI!diên voort te zetten; ·toch is bet
....ker Qo:tv_hetijk aulka te dou al ....
rena mj genOOllld taameJI hebben afge-
legd, om niet __ te SP""hD. hoe nadee-
lig en w.t een afbreuk het. I~ voor den
vooruitgaag V1ID de 'plaats ..iilke eahool.
Onwillekeung doet &lch de vnoag voor:
Wat is de oorsaak van dit ali"", Wat
hapert er P VoJgellS mijD inaichten moet
't publiek van Wotcester de zaait VIUl n ....
derbij ~ou\Ven, daar 't.hun degelijk
aangaat, én hoe eerder hoe liever de DOO-
dige stappen nemen om de .... te ver·
helpen, daar de v·era.tttwoord~.:..~;=
sonen zich wwwg ""hllDen te
n-n over den toestand van Wen.

Aan het Dam .. Seminarium eehijnt
men betler te slagen, te oordeelen DU:"
den uitslag un de laatst gehouden UDl'
veniteita ~amin .., daar de bndidateJI
van genoemde inrichtin~. ~e .eere-
plaatsen innamen, ook bij t Matncula-
t ... Examen. Doch zelf. ook hier eahijDt
men uit. het ~ t. verliezea, dat een
degelijke opvoeding .niet wordt erlaqd
door de Itweekeling aclitereen volgellil.,
fulUnina. te laten iJl~. Want, biJ
voorbeetd, men weet dat.llOOala het thallll
is , een leerling gemakkelijk dOOI' al mj-
ne examina komen kan IOOnder veel af
te weten van de HolJa,ndllChe taal, al is
die zelfs zijn moedertaaL

Het examen is ook overigens maar 'u
f.wakke toets voor de kennis van den
,.,.".ling. Dit brengt ou meteen tot wat
dezer da.gen aan IioftiDg6ll~de inrich-
t lIl4!: is voorgevallen, de feiten waa.n'1Ul
ter cndersteuning VIUI wat ge_gd 18,
sullen dienen.

Een zekere som werd besteed OlD boe-
ken aan te koopen voor de bibli~eek
en de taak aan eeuige der _denrlJZ"l'S
upgedragen om het ooodige daaromtreJIt
te doen, Doch wat gebeurdeP Toen de
aa.ngekochte boeken aati.kwamen, wuer
geen enkel HoJ1an.dalb boek onder het Z.UIVER BLOEDgetal. om toen.te Idag~ wu te _t, en
eemge OnderWlJS8l'S, die Ho~ on-
derwijs geven, besl~ dadeli~lt een
kleinen bazau- un t 8eminariWll te
houden om zoodoende een fonds te krij-
gen v~r bet aankoopen van nuttige
Hollandsehe boeken voor de Bibliotheek.
Doch toen men dacht dat alles vlot sou
afloopen, w .. rd buo door den Principaal
aangl'..-gd, d..t het hun DIet. IIOU toege-
laten worden een bazaar aan g..noemde
inrichting te bouden (hoewel het t0ege-
laten wa.. op andere. gelegenheden en
voor andere doeleiDden); en men moest
de zaa.k in duigea laten vallen. Bet ver·
blijdz mij echter te klUlllel_l zeggen, dat
rue onderwijzeresaen sieh ~et hebben la-
ten af.cbrillin, doch liJsten he.bbea
tllt.ge&Onden door middel V&ll acholieren
e-0 men aU" hoop heeft dat hu .. nolle
pogingen met succes zullen bekroond
worden. De vnag la dua : h~ .moet men
d~ hlODdelwijze van de. Pnnclpale ~
schouwen aangezien de mnoh~8D bij.
na uit&luitend gtWU)d zijn met kinderen
van Hollalldach .prekende families' dle bedlegerig geweest &tJn, met hu~

Meent lDeu geloof te elaan UIl het Ii,'_ rd of
lom L-kende v...... woord: Leer maar uitslag ,.teister ol al,&vtee

"-'lJ "" -.... __ u. behebt met ziekten aan .bWl ,..lachti"-~eloch Hollandach komt 'VIID ....... r "b h ds.;: kan' dit geachiedNl WO de '";i~f eigen, schrijven IDIlt dan ... aar el over
voor HoJ1andache lelttnur In de blblio- - volkomene ,.nozlng. Wllt,q
tbeek geen Hollanchcbe boeken bevat, 'VIllI honne ond,,"lndin, voordeel tra.
maar in stede gevuld UI met FranIob. ken, en ,.zond e.n bach 'lg wordeu.
rn Duiteche boeken. ,Under Wl_ b&- ~ neemt het grooté YClnterkende l1li
,t uur staat genoemde inrichtiJIg P Beeft blo«lrelnlJlngamJddel
d", plaatselijke Iee.--r en lGlrIterud A '
n,,,ta met. het beheer van IWlk~n~, r •. 'yer s
ken? Miaaeh;"n beb ik ollDoodig =1 met
•.aken bemoeid, w ... rover meer geecll"-
t.' per.onen e~>Qoordeel moeten ,·ellen.;

::::r,"':ta:.u:
t

&~:!k~~'V~~: Sarsaparillla''''cl ierbaar land t'n volk ter vorallng IJl d~
IHUlden no 't opkomend gealacht .ral
t"""ertrouwd wardl'll, ia het de d~r(' ,o.,r.,.,..... ......
pltcbt van iederen ouder OlD toe le veil Dr. J. ,. A,.., • Ce•• Lew.U, Mao., U. I. A

~:~ i~e :o:,:ujkd::rd~hO~"~~d~ i;,.~Piiia;;tai;o.billÏl,P: DE W.teDICUp ID dit boek vervat, "
Wordt dit door de oodna van orces- .... ti .... vu ONBCHÁTBAlUIl WAARDE .oor
terl-~~1._nde voor nnn ...me desee, IIEDEBE C1UUWDlIl DAME, ellla ••

Ed. da-.. -r- 1&1 d. OD,lUOllWdl ook peD IObede

n~ ik mij, JONG ZUID AFRIKA, OOS~ Speelman & YaD ndel :::':'0:-.~r ~!Cs!...! 'b!.middel

Worce.ter, . _..... IOIInla te ...... Bit "''''l1li ,rooM
!l Maart, l~. IH, Lallgalt>ul, ... ..-. _ keatbare IDformad... lIleU ieder

1&1 bii de llliD, prol'U' la.blleD, dur
de .,lUl ",nroneo kellllil ODbenkell'
bur la In alecJata ten pedi 1&1 eVO.
hD. B.et wordt ill venepJd. u .. loppe
toecelOnden voor tw. poI'-i-ll.

Acintl : OA.&DUI DEPT. 0" BUB 726,
KAAPSTAD,
Eea dame ICbrjjft ou. ti Ik b.b aw

boek 111_n. Bet la _-...adia OIlW..,.
deerbur ea pt. mjj IDliAlbtdllJeD, waar
ik reedI j.ren lUIf aaar ,_tit hed."

Amerikaansohe Medicijn
MaatschappIJ Beperkt,
Houtstrul 42. IWpstaad.
(Boofdlwi&oor 't'&D ZIIicl-Afrib.)
Be. dame, daar IIIDwesir, 1111Dei

lellOlllD .u.. IDfoJ1lla_ ,.VID om·
ken' ..OABDUI It en- _ behlDdeq •
OtVal te koop oftodiftG$ VaD .UD depOi
voor 5L Gd" poft lDbep-epen.

KOK o:r .lDBB8UBR:

Dr.' Th.adore Sand•• ,
No.. 4, "Pleinstraat, K,AAPSTAD.·

Hoek President· en tloffltraat,. Johannesburg.

''-:;][an ge~ wotd8ll ·doot··
BANDJ'N'8.i hecl~daagaohe
Bleotriache ~de1ing •..

., ~._.
..

Door ~iddel n.a·.ijn Eleotrircbe
·Hereulex . heeft hi' daiJende: gmll ..
geneUD; Dadat ~ ...... addd_
.ialakt wanD. '

Die ptallen epnem.·"'r ai")f,
Wat 1'OOr anderell ~1~, baOO}

yoor u gedun worden. Io. en onder.
soek .zijli _ier 'RIl behandelwg, hit
kolt u DÏIte. \

. ~robeer het op
"':c'.y~ tuigen en
.,~df~s;

Het laat brons en •
> ,kf..,e", al$ .goud
bii

Wl&J'Om te lijdeJl, aJ. een geneeI.
middel in uw bereik is ?

IacU.n u niet zeIl kut kom ... ;
YOOr mijD boelt "Gesondheid ut d.
taur', ut wordt u ko.teJoo. tQeP-
IOIldea.

TE

O1Iloe·urim van 9 v.m. tot ft n.m.; Zaterdap VaD

9 VoID tot 10 IUD.

Uit de Hand te Koop.
PLAATS "z........ ,.. legen

aan de Berg Riner, di.trÏb 1relliDg-
km. Groot omtrent 20 Morgen.
Beplant met eenige duJsenden jonge
pent. wijiletokken. De Q9cle win-
gerd ia nog vrij n.n Phjlloxera. en iJ
oog in vou. drag. Er ciJD ook: om·
trent 600 Vl'llohtboo~ en er ia
Zaailand (omheind) voor 20 mudden
Haver. Volop loopend water, at.ook
fIout ill de eilanden. Slechte 15
minuten van Wlllington Statie.
Voor verdere bijllOJlderheden d e

r.auoek bU de on dergeteekend, ..

.H. L. SMITH. & Co.
WelliDgtOD,

'a d. bron .an
pede pzondheld.

AY8~S Sarsaparilla
Kaakt r.iu.er bloed, sterkt de zenn ....
verhoogt, de etenalnst, doot dat _
_id ~'Voel ophouden, en lI!Mkt W
leven der moeite waard. Dubendea
ml!llSCheJl hebben getuigd over de .....
sendé eigenschappen van A.yer'. au.
aaparilla. HWUle brteven Itomén ...
elke post. Er la geene POrIDI tót0_
redlng. Zij konstat8ereu allen h.
~te feit, .. 4yer'. l:iaraaparilla h..e
mij l"IIe:sen."

Zwakke,
Vermoeide

Zeudea t~ __ Ddin, VaD ct.
Cl'Vl'eIe Dl' enst en Wed u· .... 1 ed 16/1 franco door ",heel old·Atrib een mtje ",qit BoLL.Uf1llOU
. wen Pensioen Fonds. 8iprm.-T ·nJjalrt·"" van beide Huizea vaner I ,-.. ..erzioht epubli
het ParlemflJlt i. een 0 da li( .~
<"L"tl van bo,,"enataande fon , ...... rul
wi,i_ bet vo~ende ootieeneD:
op SI Deo. 1002 was het aantal !o-

oen ~7 in 1900 weiden 1548 D&ZDell
"P§"nom;D en 766 gQOlChrapt, r:oodBt
be-t ..-tel leden met 792 la toeg~
tD<'1l. f dop 1 JIlJ11W'i lOO'J bedroeg het. 011. I,
b..legd 0_ m. in Koloniale eoh~
V-C'll £637,lI'ló 911. ~ugen werden
goourende h"t jaar op !let £ ..-oor £. b&-

sel ....... i~, aan, contributies der
~ aa.n inOerest enr._, £107,811 lIs.
&! Gev ..ode eeu credit totaal van
.1,;140,396 a., 6c:l. . .

lïtS"Sel'Ni ..-..rden aan penSlO<"llen
rn gratificaties £S,&ó6 6s. 3d.,' do .. &aIl.
w-ed.....en £D.31ó 90. ód., terugbetaJIDg'
!>ten&In ,..eda_ ?Olgens ~e 66 en
,;7 v'&ll ....,t 32 ...-.n 1800 £2,060 ld., be-
neHlIlS eenige kleine ui~veD, .

H"t jaar 1002 sloot du". met l1&li. sal-
do ID handeD Vlltll liet CiViele OiMIst
J>enwioenfondl _n £681.210 17•. 3d.
"n ,-oor Wetd'tnren jo'orul!, VaD £148,202
l;- 7<1. iIt't 'aaatal pensioenen ve~ lI&Il
('i viele Dienst' ambt.en.al'en 19 lDet
£;; ó 2s. ld. vermeerderd, d!~ Tan
"...od,,,..en £285 188. 4d_ Er r:IJn geeu
weduwen ~n.

Do eom betaald ten .. tuien VIiD --
,luwc·penai.oeDeD beneden £10 po!f jaar,
\ eranderd in uitlbetaling in ft_, b&-
ol roeg tot op 31 Dec. 1902 een totul
·'iln £10;21» I&. ld.
Ee [J gedetailleerde opga V e 'Vergezelt

\",t ve~.

Pu onhan,en :
HolJUld8ch. Koek, BollandlOb.Wea,

KuftIlIl 8ipl'tlll, pr.,htir 'Verpakt,
lIoUudIOhe Eaa de Oolop •.

Vierldeur u OoDlÏIIIDtai Bilwt.lell
IGente!du 8Jciote.).

Goed Kleuw8 foor I'UDhaDde-
laars eBBoem.

DE ALOUDE FIRMA·

II Jl' C;
a CD.,

P.&.&.1.;'...... ..., .u li jarU.

BIlIDT Stukvatan en enig
ander Kuipers"er~ aan wgen
de laagste marktprijl8D.
HMft o~k ~D en

Kuipen ~oorhanden. lOeine
V.. tjee tegen de 'f'Olgende
prijlell.
.Okshoofden
1V..tu
RaJfamen

26/••
]4/6.

... 10/ ..
7/6-

Vij_f..QalJou ... . 5/9.
lIaIfankerl... 5/••

~eT81:.lWerkp1aat.l

.A.nJtar.. •••

I Let op het J.dres I , r \

/t

04LBDON.
ZlTBBD.lG 19 .UART,l9(K.
l~ UlUI '8110BGDB.

.! ' .L P. GRQ_W.ALD~

S· G'UTIlBJjB j; TDROI; 'fslagers.~'
. 0alecJ0a,:971tea F•• .,t~ . , - . <;

·'muÊ'wuad. ÓI _cJGEU.IL
SILUU w'!. w.IOII.,WURJCRLHILtIK. '-yusc .... ~ , I, Stm'...D DlQIL Ol.

OJEITRO·. '. .
'- ~'. ,

DOOFHElO
GENEZEN~ ..

..
15,ÓOO liA ns

I~"

bezoek .~~braeht _

-" ....,,-.II'-"ON' &; GOlS
Samuels &Druiff,

OPTJ:OES __

DE BURLINGTO N
Kerkstraat 4 Kaapstad,-8rl1l81 81 III Illln

nteneohappelijk Teretrekt. Gniohtl
ftrD10gerl wordt ondenooh.

VRIJ VAN '1tOSTEN.

Grooten
i

vani Drapery.·

Dae week: nUen
worcten~~!

~n

I -, -
Ieder XleediDgltuk ~ lA OJlJIII&IJ labrlebn bl ui

Wêst otEngláIid. __
'I._..' .

Veld .an Opera Gla,z·en
ill grooMJTm'Soheidenheid.

:Matige prijzen. _ f ~._

LIT-OP ONS I'-Me ~Bl8:
, t'

J. LAWLEY"
I

;L&DIemat:tWtra~
Co.~-_· ..

tot Jttrkpli1D, ][ ... ,..4.--

Gij kunt geld
}!mt _« ~.
erooté en Zeldzame

tOlllmi <ie Verkooping<
. -. " v.... .

door te komen op onzen
Uitverkoop:

(GITIlITlGD 1836),

23, KORTEMAAKTSRAAT,

IIZ~
Maandag,;:'f4~,UNlr, om 10-'uur ~precies

aaII1WV''-, ondei 'den grootfn Elk.

Kal'petten. gelegd en

LUIII , LUIII,
(voorb.1l VaD Kimberle, ),

Afslagers, Boedel· eR Assurantie ---------
AlenteIl, Goedkoope 'Waren

KUIU u.s, iUDITIUm, lIDI. VOOr Buiteftmenséhen.
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DB Pomp als hier geWeien ilde be. in de 1DII'ld. Wij
verkaopen meer van dezo lÓort dan ftD al do anciere '
IOOrten tnamen.

IIIIII PU~III Nil : .Al. 'Il een pomp wil hebbeD
UW .Gezondhrid is het krij~ deze en geen andere., .

?OOrna8Dl8~e ding in deze oude Wij venoopen ook.,Bt.-.wsouite"
Wereld, en om Bie te behou- het.beroemde middel tegen no.ST in A.UD-
den, moet gij de beste midde- UP'lLI. en de noodige 8preipompen
!en gebruiken en er zijn geen 0111 het te gebruiken.
betere, dan die doo!' Bijen KOl"9'enen alle toebehoor-
Dr. C. F. JURlTZ 1 (,0, leien daarbij.

gemaakt sijn. Bedden ea Keuken Stoven.
EEN1C AGENl I

. HEY.ES, MATHEW aCo.
87,£.delsrieJ 8~rut.K.a&pnad. NorrallaWD"1ar Zw•• d.oh ••• 001

Ju. L. OROOIIER, Paarl, K.K.._
~,~tIIl cb.a en boedeamaker,)
.0.a. ai.llw.".irit.rQlftll8ier;ll e!_ Maat
'fOftDG, •at U.-mti toqelood8ll ~

.... aU tellÏI &dra.
Hoodelden getoÏllChriftf>D tet BaDd.

/ ! "r

.OOPIUI _! VEIII":ao,·_ "'!IId_-
1In~ _, ......... ': .

: 81HIJU ~ .

A'LLE O+ER~ WORDEN .ET ~i~ED UITGEVO£RD.

~ J.h : ".wu," PmariI. .. I " , feJqna . .lIlnI t "101" ''''0''''
P08T8USIl8J6. POSTBUS.481S:, ii . \ • • . '.----- ......- .........----.J ------.-...... ~ Zuil'- en .....,.~.'II- GenJlV&1llia4Mtrd.lP1.1b8LlGewe~enen'Ammunltie. ~ BlW(J)zwU:B STuDA4BD8 JIJJ'l' lPI..fi~8<_~

i r ' , ..

J. HARTFORD & CO.,
CALBDON,

I,
I

.:- \
IL
It,
""-
ft

'..
.11..
tt...

. Jf,

WU h.bben nu ontvangen on .. ..,oorraad Batpl Gew.. (Da.b~. en
enlrelloopa). Gewceulen Amml1llÏflie. Ih.1ISOO T~' BoereA;Ga.auo, Prikbl
Draad eD IJWHn Htining-Palen.

Hagei geweren van a1 £7 lOB. .n hooger.

KOCH & DIXIE~
.. A.A P" T:.A.D.

WATER I WATER I

BUCKNALL

LIJNtN,

•. I

Termbld8rdeImte ~ Prij8~ £-28 la.. alle OILl.... ...u. a".wa.
• •• ..~

E~B A61XY1H voor de

SPECIALE LIJNENHoe 18et leD bBt
AaalBIIBI BBD
Huls BlBt ZIS kallers ta

Ilavieren MeubllBlreD VOOl1Ila'iBr".1
Ben nieuwe beM.Dding ftD onse

beroemde Duiteohe KJa..-ieren juWt
ont"faDIPD per 8. S. Onu1UoB,
direct ftD Duit.ab!aDd.
Knn. marig, lJJJ8r~» Raam,

ClleU Action, VoUe Trich(lf"(].e,
Prachtigen 'J. 001t en zeer Elo-
gant.

Prijmn (~"fer gil u zult "fer-
.. oDderen) op MDnug.

Bovtmgenoemde KI..vieren geven
.... 1Il1!8D6 YOldcening.

!dr OP ADus:

D. I. d. ViOlers,
ORQELIST,

. WELLINGTON.

AFRIKAANSCHE

Onderlinge Yoogdij en !&lllfutie
. ~t~tiappij, Bpil

• ....., x:.~ £100,000
Za"'" ,_ •.. .•. ... ." 60,000
a-w ,aad.- W IQ I_

1101 ••• ••• .., .,. ...... 10,000

-
Slee.ta Toor April en .Hei.

Kaaie! Oeaat1neerd~Noten-
houten Latafel met Witkou' GEBB. BUOXNALL, StraD.datraa. +. IAll&p.r,aCLtJpset, 70s. .,

Grooté' Elkenheuwn Eettafels .-----------------+- ....- ....-
i vt., ~. 8 'ri., £6.10 vt., £7. A'RDE,RN E. "&.'Ia Hardhout Geylekt Notenholl'. ri.
£3 38. 8 'ri, £3.12s 6d. 10
'ri., £4:. :

Slaapkamer Keub1leer1DgeJl. IHOUT HANDIn Gela.tineerd Notenhout met i . -_._,
WIJ zijn steeds bereid inlormatia k- Ka tr.f 1 W httJel, JO... _ I . •

verstrekken, omtrent de wijze T_ p e &8cl • H~bbente koop tegen -de~ .r"lIriil8ll
Meubileeren. Daarvoor .ïjn wij bier. kaat, 2 Stoelen,.£1&. . . . ,
En a.b wij zelf ni~ !runDen )tolDen, Iron- ltleorenka8t. Zweedscheen.orego.~~ en B8.tteb&.
I18U wij QIlSen vertegenwoordiger Daal' In Gesatineerd Notenh"llt 901. Kajatenhout en AUle' che
u toezenden, of u per post 0_ laat- n-rookt ....n.enhouten Bu1ftst- . ~' I : . . .,'
sten Meubel Cutalogua toezenden. Wij vv J:U& vl Z Id 'D 0 Pl..'_19
zijn een specia.liteit in het ontwerpen ten, £111 lis. lhoeptiOllMI. oer, 0 er ~ ~~ .;. cl.uAeJl, i

van Meubel"D, dU8, indien gij op dit ,waarde. Gegalvaniseerd IJzer leaGuiten en
gebied iets apOOiaals wenscht, r.al bet on-
Een artiaten .teede aangenaam aijn u te - Oement en algem.eene Bouw ,Tr..a_IP.'IYII",
helpen: Wij meulrileeren geheeIe hnisan L!JlOLEUKS •
eu kunnen u nu alles voorzien, 0nEe
uitatalka.mera mjn 88n bezoek waard. JtAKPlCTTBN en :0'.TBD" O.
~:l:a.~deelingen in Amerikaanac!le GORDIJN.. < A.I.a., <

&1..1.., 1.3 .1.0
•U.sa 0 •

OP

aaae .1.8

\

o

.llIfIi.. ~ < .. dl ..,.
(J.;._ ........ :.................... ,

. __..........
,-~ '_ .,

WOODHEAD, PLANT & 00., :'::au_i
ST GEORGES EN STRAND STRATEN.

a.
EeDlg~Yruoblen 01~ O~bI.'ft·71 rlftruwcll ...

: 'mIten 0_ , ODtdDCItII.Geen Teladil '- lIo.plee' 16.. eeD • '. • •

GRAMOPHOON,
pmaak$ door a.

Gramophone en

".~..

Filidlay's Deoortb· Windmolens
!iIEUW
, MODEL.

Zijn d. Sterkste.n b.ste ._.
/
1:.sANJJBOUVtSRS

SchrIJf om

onze I
I
1
I
1 ." . I

. ..i ............."'"............WUlf POJIPDiI:iaW MD·
PIU4. lw~ ~ktebw,... __ lioIl' .. ~\ •."...

-"lkiDa ba 'fM.10 .. 1...... ,. lau poa.... '
I . 'I , ••', _ ~ •

Pr<.e~til.';8 ••.e.ki_ Goe;clk·oop.

"~M'".-al.
~jf ... ~~.... .

·G. TOVCIIBB.-!!a'I-
.;,Bteestraat.· KAAPST

VJIBáoIIDD ....
on SfIUIUUR SERIE:
1. KolJldcJaQd, ~

~_ .. ~ blijspel,

-,-._~_ ....... -cJoéi

H
? ' ! -- lacq .... Duueau • Co.,........... "",

KA&P.IT.t.D~

, .'

lf'? .. ~:
'.\1

'l. :

; .

11

WIndmol .. Correspondentie
in het

Hollandaoh verzooht.
-.

nieurl, om oau

WiDdmoleDl

taiohta. tDU,"TOIT "
~rYotMqlYU ..

.IERDUlWk .... 1904,:~'. ".I'Q.
W. hebben "nJ,rooien'OOrrucl ftD LaDdltcnnrkundiae W.nt.lpa ID

BUIri..-poa..

GEO. FINDLAY " Co.,
Equitable Brand Assurantie eD Voordij :Ul&tBebap,ij~

, De Coldae IDid~ V~ ye~.
HOOl'Dl'tAl{'IIOCI)B.ST. &&OU_ STRA~T 108, KAAPIITAD. i
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